
 

 

C.nr.89/2009 

 

 

GJYKATA THEMELORE E GJAKOVES-DEGA NË MALISHEVË,divizioni civil, 

civile,me gjyqtarin Haki Kryeziu si dhe sekretaren juridike Fatime Hoti, punëtore pranë 

kësaj gjykate, në çështjen juridike të paditësit Sh. M., A. M. dhe E. M. nga M., te 

përfaqësuar nga I. D. avokat nga D., ndaj të paditurës B. me seli në Prishtinë, lidhur me 

kompensimin e dëmit material dhe jo material, me pjesëmarrjen e të autorizuarit të 

paditësve si dhe te paditurës, në shqyrtimin kryesor dhe publik të datës 17.03.2014 muar 

këtë: 

 

 

                                              A K T GJ Y K  I M 
 

 .I. APROVOHET PJESERISHT kërkesëpadia e paditësve Sh. M. dhe A. M. nga M.  si 

e bazuar. 

 

 Detyrohet e paditura B. me seli në Prishtinë që paditësve Sh. M. dhe A. M. për shkak të 

aksidentit të shkaktuar në trafikun publik të dt. 19.05.2009 t’ua kompensoj në emër të 

dëmit jo material  shumat si më poshtë: 

 

a) Paditësi Sh. M. nga M.: 

- Në emër të dhimbjeve fizike të të gjitha intensiteteve shumën prej 2,500.00 

- Në emër të frikës së përjetuar të të gjitha intensiteteve shumën prej 3,500.00 euro. 

-     Në emër të shëmtimit shumën prej 1,500.00 euro. 

-    Në emër të mjekimit shumën prej 50.00 euro,të gjitha këto me kamat ligjore të 

gjitha këto me kamat ligjore në bazë të normës prej 4,5% nga data e precizimit të 

kërkesëpadisë përkatësisht 07.02.2014 deri në pagesën definitive. 

 

b) Paditësi A. M. nga M.: 

- Në emër të dhimbjeve fizike të të gjitha intensiteteve shumën prej 2,000.00 

- Në emër të frikës së përjetuar të të gjitha intensiteteve shumën prej 2,500.00 euro. 

- Në emër të shëmtimit shumën prej 1,000.00 euro. 

-     Në emër të mjekimit shumën prej 50.00 euro, të gjitha këto me kamat ligjore në 

bazë të normës prej 4,5% nga data e precizimit të kërkesëpadisë përkatësisht 

07.02.2014 deri në pagesën definitive. 

 

 

II. DETYROHET e paditura B. me seli në Prishtinë që paditësve Sh. M. dhe A. M. në 

emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore t’ua paguaj: për hartimin e padisë 

104.00 euro, për precizimin e kërkesëpadisë shumën prej 104.00 euro, për përfaqësim në 

seanca gjyqësore shumën prej 1,216.80 euro, për taksa gjyqësore shumën prej 72.00 euro, 

për dy ekspertiza mjeko ligjore shumën prej 500.00 euro, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmerisë së aktgjykimit.  

 

III. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit E. M. nga M. si e bazuar. 

 

IV. DETYROHET e paditura që në emër të dëmit material për dëmtimin e veturës 

paditësit t’ia paguaj shumën prej 2,300.00 euro si dhe shpenzimet e transportit në shumë 

prej 110.00 euro , gjithsejtë 2,410.00 euro si dhe shpenzimet për hartimin e ekspertizës 

nga ana e ekspertit të komunikacionit në shumën prej 195.00 euro, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së këtij aktgjykimi. 
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V. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësve Sh. M. dhe A. M. si e pa bazuar përtej 

shumave të kërkuara , në emër të dhimbjeve fizike dhe frikës të të gjitha llojeve të 

intensitetit , në emër të shëmtimit, në emër të ushqimit të përforcuar  si dhe në emër të 

ndihmes së personit të tret. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tyre I. D.,avokat nga D. pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar padi ndaj të paditures B. me seli në Prishtinë lidhur me kompensimin e dëmit 

jomaterial dhe material, duke i propozuar gjykatës që pas administrimit të të gjitha 

provave relevante kërkesëpadinë e paditësve ta aprovoj në tërësi si të bazuar. 

Gjykata të padituren e ka njoftua përmes aktvendimit lidhur me dhënien e përgjigjes në 

padi. 

 

E paditura me datën 26.09.2013 ka parashtruar përgjigje në padi duke e kontestuar të 

njëjtën si për nga baza ashtu edhe nga lartësia, duke theksuar se provat e prezantuara nuk 

paraqesin bazë juridike për pranim të përgjegjësisë për dëm shpërblim nga ana e të 

paditures. 

 

Gjykata me datën 09.01.2014 ka mbajtur seancën pregatitore , në të cilën ka prezantuar i 

autorizuari i paditësve, por nuk ka prezantuar e paditura edhe pse ka qenë e ftuar në 

mënyrë të rregullt, mungesën nuk e ka arsyetuar, ndërsa gjykata me aktvendimin e saj 

procedural vendosi që seanca pregaditore të mbahet në mungesë të të paditures. 

 

Gjatë kësaj seance pregaditore i autorizuari i paditësve ka mbetur në tersi pranë 

kërkesëpadisë duke i propozuar gjykatës që të caktohet ekspertiza nga lëmia e ortopedisë-

traumatologjis si dhe nga lëmia e psikiatrisë. 

 

Gjykata me propozim të të autorizuarit të paditësve muar aktvendim me të cilën e aprovoj 

propozimin e të autorizuarit të paditësve duke caktuar ekspertet mjeko ligjor të lëmis 

përkatëse. 

 

Gjykata me datën 22.01.2014 mbajti seancën kryesore në të cilën kanë prezantuar 

paditësit si dhe i autorizuari  i tyre, i autorizuari i të paditurës dhe ekspertet mjeko ligjor. 

 

I autorizuari i paditësve ka mbetur në tersi pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke bërë 

edhe precizimin e kërkesëpadisë pas dhënies së mendimit të ekspertëve mjeko ligjor dhe 

në bazë të precizimit të kërkesëpadisë i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadia e 

paditësve të aprovohet si e bazuar si në precizimin e kërkesëpadisë të datës 07 shkurt të 

vitit 2014 . 

 

Me parashtresën mbi zgjerimit e padisë në aspektin subjektiv, i autorizuari i paditësve 

tani e zgjeron padinë dhe si paditës tani të jetë edhe E. M. M. nga M. dhe atë lidhur me 

dëmin material të shkaktuar në veturën e tij. 

 

Pas dhënies së mendimit me shkrim të ekspertit të komunikacionit lidhur me vlerësimin e 

dëmit material, i autorizuari i paditësit E. M. ka mbetur pranë ndryshimit subjektiv të 

padisë dhe në fjalën përfundimtare i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadia e paditësit E. 

M. nga M. të aprovohet si e bazuar dhe të detyrohet e paditura që në emër të dëmit 

material të shkaktuar në veturën e paditësit t’ia paguaj paditësit shumën prej 2,410.00 

euro dhe shpenzimet e ekspertit në shumën prej 195.00 euro, i ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës kontestimore sipas tarifës së odes së avokatëve, të dhëna në parashtresën që 

gjendet në shkresat e lëndes, parashtresë e dt. e dt.17.03.2014 . 

 



I autorizuari i të paditurës në seancën kryesore të dt. 22.01.2014 ka mbetur pranë 

përgjigjes në padi, por meqenëse në këtë seancë e ka pranuar ekspertizën e 

komunikacionit nuk e ka kontestuar bazën e kërkesëpadisë, por kontestuese ka mbetur 

lartësia e kërkesëpadisë për të cilën ka theksuar se do të deklarohet pas rezultatit të 

ekspertizave mjeko ligjore. 

 

Në fjalën përfundimtare i autorizuari i të paditurës, të paditësve ua ka ofruar ofertën prej 

nga 2,000.00 euro ku nga kjo shumë ka kërkuar që të zbritet përgjegjësia në emër të 

kontributit në aksident për tejkalim të shpejtësisë duke ofruar shumën nga 1600.00 euro 

por edhe nga kjo të zbritet përgjegjësia në vëllim të dëmit për shkak të mos përdorimit të 

rrypit të sigurisë, që përfundimisht mbetet shuma prej 1280.00 euro , ndërsa në emër të 

dëmit në automjet ka ofruar shumën prej 1.840.00 euro, por duke e zbritur nga kjo shumë 

përgjegjësin për shkak të tejkalimi të shpejtësisë ku ka pranuar shumën prej 1.472.00 

euro. I ka propozuar gjykatës që në rast se paditësit nuk pajtohen me ofertën e ofruar, i ka 

propozuar gjykatës që mbi këto shuma të refuzohet kërkesëpadia si e pa bazuar. Nuk i ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

Gjykata bazuar në nenin 8 pika 1 dhe 2 të LPK-së duke i shqyrtuar të gjitha provat që 

gjendjen në shkresat e lëndës, duke i çmuar me ndërgjegje e të kujdesshme çdo provë veç 

e veç dhe të gjitha provat së bashku, vërtetoj këtë gjendje faktike. 

 

Nuk është kontestuese në mes palëve se aksidenti ka ndodhur me dt. 19.05.2009 dhe se 

shkaktari  i aksidentit kamionin e tij e ka pasur me skadim të afatit të polises së sigurimit 

dhe se në këtë aksident sipas këtij raporti kanë qenë të lënduar paditësit Sh. dhe A. M., 

ndërsa dëm material është shkaktuar në veturën e E. M., ndërsa vozitës i kësaj veture 

ishte paditësit Sh. M.. 

 

Gjykata shqyrtoj edhe raportet mjekësore të cilat janë bashkangjitur padisë për të dy 

paditësit të cilat tani janë pjesë përbërëse te ekspertizave mjeko ligjore. 

 

E autorizuara e të paditurës nuk e ka kontestuar në fjalën përfundimtare bazen e 

kërkesëpadisë , por vetëm lartësinë e saj. 

 

 Gjykata me dt. 22.01.2014 në procedurën e provave ka marr mendimet mendimet e 

ekspertëve mjeko ligjor atij të ortopedisë-traumatologjisë dhe ekspertit të psikiatrisë, 

duke bërë edhe ekzaminimin e drejt për drejt të paditësve dhe duke shqyrtuar edhe 

raportet mjekësore të cilat gjenden në shkresat e lëndes. Në cilësi të ekspertit të 

ortopedisë-traumatologjisë mendimin e ka dhënë S. D.. 

Sipas mendimit të ekspertit të ortopedisë të dhënë për paditësin A. M. lëndime trupore të 

tij janë si pasoj e aksidentit në komunikacion ku paditësi ka pësuar ndrydhje të regjionit 

të kokës, ndrydhje të regjionit të trupit , gërvishtje në regjionin e krahut dhe parakrahut të 

anës së majt dhe gërvishtje në regjionin e parakrahut të anës së djathtë që i ka kualifikuar 

si lëndime të lehta trupore. Ka pësuar dhimbje të intensitetit të rëndë në kohë zgjatje prej 

48 orëve, dhimbje të cilat janë manifestuar për shkak të lëndimeve të regjionit të kokës, të 

regjionit të trupit nga të cilat ka qenë i detyruar ti nënshtrohet terapisë aktive me 

medikantoz me infuzione, antibiotik dhe barna kundër dhimbjes si dhe i është 

rekomanduar edhe bartja e qafores për shkak të lëndimit të regjionit të qafës. Sipas 

ekspertit paditësi A. M. ka pësuar edhe dhimbje fizike të intensitetit të mesëm që ka 

zgjatur tri javë si dhe dhimbje të intensitetit të ulët që ka zgjatur katër muaj , duke i 

përshkruar dhimbjet në pjesët trupore si në mendimin e dhënë në këtë procesverbal. 
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Sa i përket frikës së pësuar për paditësin A. M. mendimin e ka dhënë ekspertja e 

psikiatrisë dr. N. M. në ndërlidhje me ekspertizën e ekspertit të ortopedisë-

traumatologjisë. Sipas ekspertes paditësi ka përjetuar frik primare në formë të frikës nga 



vdekja e cila ka zgjatur disa sekonda , frik sekondare të intensitetit të lart në kohëzgjatje 

prej dy ditë , frik sekondare të intensitetit të ulët që ka zgjatur gjashtë muaj ku sipas 

ekspertes paditësi është trajtuar edhe nga ana e psikiatrit me terapi adekuate, qetësuese 

dhe antidepresiv kundër stresit që ka përjetuar. 

 

Lidhur me paditësin Sh. M. , eksperti i ortopedisë - traumatologjisë pas ekzaminimit të 

drejt për drejt të tij si dhe shqyrtimit të provave relevante mjekësore ka konstatuar se 

paditësi ka pësuar lëndime trupore të cilat klasifikohen si lëndime të leta trupore ku ka 

pësuar dhimbje fizike të intensitetit të rëndë në kohëzgjatje prej 48 orësh , dhimbje fizike 

të intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej tri javësh dhe dhimbje fizike të intensitetit të 

ulët në kohëzgjatje prej 12 muajsh , ka qenë i nevojshëm në kohëzgjatje prej tri javësh 

për shkak të plagëve të shumta në pjesët e trupit, ushqim i përforcuar në kohëzgjatje prej 

dy javësh me ushqim mineral, rehabilitimi ka qenë i nevojshëm në kohëzgjatje prej dy 

javësh dhe atë duke filluar shtat javë pas momentit të lëndimit në vitin e par. 

 

Ekspertja e psikiatrisë duke e ndërlidhur mendimin e saj me mendimin e ekspertit të 

ortopedisë dhe duke e bërë ekzaminimin e drejt për drejt të paditësit Sh. M. vërtetoj se 

paditësi ka përjetuar frik primare që ka zgjatur disa sekondare, frik sekondare e 

intensitetit të lart që ka zgjatur dy ditë dhe frik sekondare të intensitetit më të ulët që ka 

zgjatur gjashtë muaj e shoqëruar me gjendje postraumatike si dhe shqetësime tjera të 

përshkruara në mendimin e ekspertes së psikiatrisë. 

 

Nga ekspertiza e ekspertit të komunikacionit të dhënë në procedurën penale nga eksperti 

S. Sh. në përfundimin e saj thuhet se ngasësi i kamionit “Mercedes” gjatë tejkalimit ka 

tejkaluar në shiritin e krahut të kundërt duke i penguar automjetet që lëviznin në drejtim 

të kundërt , gjegjësisht duke e penguar automjetin e paditësit kështu që ngasësi i kamionit 

“Mercedes” është shkaktar i aksidentit të trafikut për çka të njëjtën ekspertizë nuk e ka 

kontestuar i autorizuari i të paditurës. 

 

Gjykata shqyrtoj edhe provat tjera të cilat kanë të bëjnë me vizitat mjekësore të bëra nga 

ana e paditësve gjatë kohës sa ka zgjatur dhimbjet fizike si dhe frika e përjetuar. 

 

Gjykata pas analizimit të të gjitha provave të cilat gjenden në shkresa të lëndës  si dhe 

bazuar në ekspertizat e eksperteve mjeko ligjor-ekspertit te ortopedisë si dhe ekspertit të 

psikiatrisë ,njësitit të trafikut policor në Prizren ,gjeti se kërkesëpadia e paditësve Sh.dhe 

A. M. nga M. pjesërisht është e bazuar, ndërsa pas dhënies së ekspertizës së vlerësimit të 

dëmit për paditësin E. M.nga M. , gjeti së kërkesëpadia e paditësit është tërësisht e bazuar  

dhe për këtë vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata me rastin e marrjes së këtij aktgjykimi për paditësit Sh. dhe A. M., vlerësimin e  

vet e ka mbështetur në nenin 200 al.1 dhe 2  të LMD si formë të satisfaksionit të 

paditësve me rastin e shkaktimit të aksidentit në komunikacion për shkak të lëndimeve 

trupore,dhe atë si për dhëmbjet trupore,për frikë, si dhe në emër të mjekimit,ndërsa cilat 

fakte gjykata do ti konsideroj të provuara ,ka vendosur në bazë të çmuarjes me ndërgjegje 

bazuar në nenin 8 të LPK-së ,në bazë të provave si dhe çmuarjes me ndërgjegje e të 

kujdesshme  të provave ,por edhe në bazë të rezultatit të të gjithë procedimit ,duke çmuar 

çdo provë veç veç dhe të gjitha provat se bashku. Ky shpërblim i dëmit për dhëmbje 

fizike  dhe frikë të të gjitha intensiteteve si dhe për mjekimin e paditësve është vlerësuar 

sipas rregullave të drejtshmerisë e shprehur në të holla në formë të satisfaksionit,që ka 

për qellim zbutjen e pasojave  të dhëmbjeve fizike dhe frikës së shkaktuar,si dhe duke i 

marrur për bazë elementet e brendshme dhe të jashtme që janë manifestuar të paditësit 

dhe bazuar në këtë gjykata me kujdesin më të madh vlerësoj dhe vërtetoj gjendjen faktike 

të rastit kontestues duke e zbatuar të drejtën materiale, e gjithë kjo bazuar në provat e 

prezantuara si dhe në ekspertizat e eksperteve mjekoligjor te lëmisë së ortopedisë dhe 

psikiatrisë, por bazuar  edhe  në rregulloren e kompanive të sigurimit lidhur me kriteret e 

vlerësimit dhe në praktikën gjyqësore. 



 

Gjykata e refuzoj kërkesëpadinë e paditësve Sh. dhe A. M. për tej shumave të kërkuara të 

dëmit jomaterial për dhimbje, dhe frikë të të gjitha llojeve të intensiteteve si dhe shëmtim 

me arsyetimin se kemi të bëjmë me lëndime të leta trupore duke e caktuar shumën  për 

paditësit bazuar në nenin 200 të LMD-së duke vlerësuar se ku kompensim i dëmit për 

paditësit është kompensim drejt, ndërsa e refuzoj kërkesëpadinë e paditësve sa i përket 

ndihmës së personit të tret si dhe ushqimit të përforcuar , me arsyetimin se paditësit 

gjykatës nuk i kanë ofruar prova relevante mbi këtë bazë. 

 

I autorizuari i paditësit E. M. nga M., i cili ishte pronar i automjetit të aksidentuar , ka 

bërë zgjerimin e kërkesëpadisë edhe ndaj tij meqenëse pavarësisht prej faktit se paditësi 

Sh. M. ka qenë duke e vozitur veturën e aksidentuar, e njëjta ka qenë e regjistruar në 

emër të paditësit E. M.. Meqenëse i autorizuari i të paditurës është lëshuar në procedurë 

përkatësisht në kontest sa i përket zgjerimit të kërkesëpadisë gjykata e ka aprovuar 

kërkesën e të autorizuarit të paditësit për zgjerimin e kërkesëpadisë lidhur me 

kompensimin e dëmit material të shkaktuar në veturën e paditësit E. M.. 

Me propozim të autorizuarit të paditësit gjykata ka caktuar ekspertizën nga ana e ekspertit 

të inxhinierisë S. Sh. i cili ka hartuar ekspertizën lidhur me vlerësimin e dëmit dhe nga 

konstatimi i  ekspertit në përfundimin e kësaj ekspertize rrjedh se vlera e automjetit para 

aksidentit në vitin 2009 ka qenë vlera 2,600.00 euro ndërsa në gjendje të tanishme pas 

dëmtimit kompensimi i saj përkatësisht vlera e saj sipas formulës së inkorporuar në këtë 

ekspertizë do të ishte 2,300.00 euro dhe kur i shtohet edhe vlera lidhur me shërbimet të 

bëra nga “merimanga” përkatësisht kompania mbi bartjen e veturave që ka qenë 110.00 

euro, prapë sipas formulës së inkorporuar në këtë ekspertizë , vlera e përgjithshme e 

dëmit bashkë me vlerën e bartjes së veturës nga aksidenti deri në parkun e makinave 

është 2,410.00 euro. 

Edhe pse i autorizuari i të paditurës në një farë mënyre ka pasur vërejtje sa i përket 

lartësisë së vlerës, megjithatë sipas gjykatës ekspertiza e ekspertit është e drejt dhe 

profesionale , prandaj edhe ja fali besimin kësaj ekspertize duke e detyruar të paditurën 

që paditësit E. M. t’ia kompensoj dëmin material në shumën prej 2,410.00 euro. 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore, gjykata ka mbështetur në nenin 

452 par.1 te LPK-së. 

Me sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi bazuar në nenin 148 

par.1 të LPK-së. 

 

Gjykata Themelore e Gjakovës-dega në Malishevë 

C.nr.89/2009 me datën 17.03.2014 

 

   Sekretarja juridike                                                                              Gj y q t a r i 

    Fatime Hoti                                                      Haki Kryeziu 

 

UDHËZIM JURIDIK: Ndaj këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë në 

afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë,përmes kësaj gjykate. 


